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এই েইবয়্র স্বত্ব সিল মুসকলবমর জনয সংরকিত। পুর ো বই, ো কিছু অংশ 
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(কপ্রন্ট অথো ফবটািকি ইতযাকদ ময মিান উিাবয়্) প্রিাশ িরা, সংরিণ িরা 
অথো কেকি িরার অনুমকত রবয়্বছ। আমাবদর অনুমকত মনয়্ার প্রবয়্াজন মনই। 
তবে শতত হল, মিান অেস্থাবতই েইবয়্ মিান প্রিার িকরেততন, িকরের্তন, 
সংবযাজন, কেবয়্াজন িরা যাবে না।  

- িতততিি  
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শবে েরাত : সনু্নাত নাকি কেদআত 
মুফকত আেু আবসম নাকেল হাকফযাহুল্লাহ 

কেসকমল্লাকহর রাহমাকনর রাহীম 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني، و 
 تبعهم إبحسان إىل يوم الدينمن 

মুসকলম সমাবজ কেতিতেহুল কেষয়্সমূবহর মবর্য গুরুত্বিূণত এিকট কেষয়্ হল, শবে 
েরাত। একট কি সুন্নত? না কেদআত? মিউ েবলন সুন্নত, মিউ েবলন কেদআত। 
এখাবন কেতিতটা িবয়্িটা কেষয়্বি কঘবর আেকততত হবত মদখা যায়্। 
ি) শবে েরাত কি ভাগয রজনী নাকি মুকির রজনী? অথো এ রাতবি িী নাবম 
নামিরণ িরা উকচত? 
খ) শবে েরাবতর অকিবত্বর েযািাবর মিাবনা সহীহ হাদীস আবছ কি না? 
গ) এ রাবত ঘুকমবয়্ থািবলও কি মাগকফরাত িাওয়্া যাবে? 
ঘ) শবে েরাবতর কেষবয়্ ইমামগবণর মতামত। 
ঙ) শবে েরাতবি মিন্দ্র িবর কেবশষ নামাবজর প্রথা। 
আমরা সেগুবলা কেষয়্বি দাকলকলি কেবেষণ িবর সকিি মতটা িািবির সামবন 
তুবল র্রার মচষ্টা িরবো ইনশাআল্লাহ। 

ি) শবে েরাত কি ভাগয রজনী নাকি মকুির রজনী। অথো এ রাতবি িী 

নাবম নামিরণ িরা উকচত? 
ভারত উিমহাবদবশ সার্ারণ মানুবষর মাবে এ রাত ভাগয রজনী কহবসবেই অকর্ি 
প্রচকলত। ভারবত এি সময়্ ফারকস ভাষারই আকর্িতয কছল। তাই ইসলাবমর 
অবনি শব্দই এ অঞ্চবল ফাকসত ভাষায়্ েযেহার হয়্। মযমন; নামায, মরাযা, শবে 
িদর ইতযাকদ। মস কহবসবে এ রজনীবি ফাকসতবত েলা হয়্ শবে েরাত। শে অথত রাত 
আর েরাত অথত অংশ, ফরমান, কনবদতশনামা ইতযাকদ। দুবটাই ফাকসত শব্দ। মযবহতু এ 
অঞ্চবলর মুসলমানবদর র্ারণামবত এই রাবত প্রবতযি েযকির জীেবনর কহসাে ও 
জীকেিার েণ্টন হয়্, তাই তারা এবি শবে েরাত নাবম আখযাকয়্ত িবর থাবি। -
কফরুযুল লুগাত িৃ.১৬৫, ৬৩৯ 
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তবে ভারত উিমহাবদশ ো িার্শ্তেততী অঞ্চবলর মুহাকিি আবলমগণ অর্ত-শাোবনর 

রাতবি লায়্লাতুল োরাআত ( رباءةليلة ال ) ো মুকির রজনী েবলন। মযবহতু মিাবনা 

মিাবনা হাদীবস এ রাবত েযািি মাগকফরাত ও িাবির অশুভ িকরণাম মথবি 
মরহাই িাওয়্ার মঘাষণা এবসবছ, তাই তাাঁরা অবনি আবগ মথবি এ রাতবি ‘শবে 
োরাআত ো মুকির রজনী’ শবব্দ েযি িবরন। এটা এ নাবম প্রকসদ্ধ হবয়্ যায়্। 

অবনবি ‘শবে েরাবত’র অথত ‘ভাগয রজনী’ না কনবয়্ শব্দকটবি ‘মুকির রজনী’ 
অবথত েযেহার িরাবি নবোদ্ভাকেত েযেহার েবল কনন্দা িরবত চান। তাই এটা ময 
এবদবশ নতুন নয়্ েরং প্রাচীনিাল মথবি এর ময েযেহার কছবলা, তার কিছু 
উদাহরণ মদয়্া হবলা- 

যাবদর কিতাবে ‘শবে োরাআত’ ো মুকির রজনী শবব্দর েযেহার েযেহার িাওয়্া 
যায়্- 

১. আল্লামা তাবহর িাটনী ( ৯৮৬ কহ.) েবলন, 

 .وقال ابن دحية : أحاديث صالة الرباءة موضوعة

ইেবন কদহয়্া েবলন, শবে েরাবতর (কনকদতষ্ট িদ্ধকতবত) নামাজ-সংিান্ত সেগুবলা 
হাদীস মাউযু (জাল)। -তাযকিরাতুল মাউযুআত িৃ. ৪৫-৪৬ 

২. মমাল্লা আলী ক্বারী (১০১৪কহ.)। আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) েবলন, 

 وقال علي القاري يف رسالة له ألفها يف ليلة القدر وليلة الرباءة

মমাল্লা আলী ক্বারী (রহ.) তার ‘লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুল োরাআত’ নামি 
করসালায়্ েবলন। -আলআসারুল মারফুআ, িৃ.১৫৫ 

৩. আল্লামা আবনায়্ার শাহ িাকিরী রহ. (১৩৫২ কহ.) েবলন, 

 وصح الرواايت يف فضل ليلة الرباءة
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লায়্লাতুল োরাআবতর ফকযলত সম্পবিত কেকভন্ন সহীহ হাদীস রবয়্বছ। -
আলআরফুশ শাযী (সুনাবন কতরকমকযর টীিা) ১/১৫২ 

সম্ভেত ইেবন কদহয়্ার িথাবি আল্লামা তাবহর িাটনী কনবজর মদবশর প্রচকলত 
শবব্দ প্রিাশ িবরবছন। তবে মুসকলম কেবর্শ্র অনযানয এলািার আবলমগণ এ 
রাতবি ‘লায়্লাতুন কনসকফ কমন শাোন’ (শাোবনর মর্যরজনী) শবব্দ উবল্লখ 
িবরন। আর এটাই হাদীবসর সবে সামিসযিূণত সম্মত। 

এ রাতবি ভাগয রজনী েলা যাবে কিনা? 
এ রাতবি ভাগয রজনী েলা মিাবনা ভাবেই সকিি নয়্। যারা ভাগয রজনী েবলন, 
তারা দকলল কহবসবে সূরা দুখাবনর তততীয়্ আয়্াত মিশ িবরন। কিন্তু মসটা সকিি 
নয়্। িারণ, মসখাবন আল্লাহ তাআলা েবলন, 

( 3أَنزلَْناهُ ِِف لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِن َا ُكن َا ُمْنِذِريَن )( إِن َا 2( َوالِْكَتاِب الُْمِبنِي )1حم ) 
 ( أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِن َا كُن َا ُمْرِسلِنَي 4فِيَها يُْفَرُق كُل ُ أَْمٍر َحِكيٍم )

আল্লাহ তাআলা েবলন: ‘হা-মীম। শিথ কিতাবের, যা (সবতযর) সুস্পষ্টিারী। 
আকম এটা নাকযল িবরকছ এি েরিতিূণত রাবত। (বিননা) আকম মানুষবি সিতত 
িরার কছলাম। এ রাবতই প্রকতকট প্রজ্ঞাজবনাকচত কেষয়্ আমার কনবদতবশ কস্থর িরা 
হয়্। (তাছাড়া) আকম (এি) রাসূল িািাোর কছলাম।’ -সূরা দুখান (৪৪) : ১-৫) 

ইেবন িাসীর (রহ.) সূরা দুখাবনর শুরুবত কনম্নকলকখত আয়্াবতর েযাখযায়্ েবলন, 

মহান আল্লাহ তাআলা কনবজই িুরআনুল িারীম সম্পবিত েবলবছন ময, কতকন তা 
েরিতময়্ রাবত অেতীণত িবরবছন। আল্লাহ তাআলা েবলন, 

 إِن َا أَنزلَْناهُ ِِف لَْيلٍَة ُمَباَركَةٍ 
‘আকম তা েরিতময়্ রজনীবত অেতীণত িবরকছ।’ -সূরা দুখান (৪৪) : ৩ 

আর মসটা হবলা িদবরর রাত। মযমন আল্লাহ তাআলা েবলন, 
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 إِن َا أَنزلَْناهُ ِِف لَْيلَِة الَْقْدرِ 
কনশ্চয়্ই আকম তা (িুরআন) অেতীণত িবরকছ িদবরর রাবত।’ -সূরা িদর (৯৭) : 
১ 

িদবরর রাতকট কছল রমযান মাবস। আল্লাহ তাআলা েবলন: 

 َشْهُر َرَمَضاَن ال َِذي أُنزَل فِيِه الُْقْرآن
‘রমযান মাসই হবলা মসই মাস, যাবত িুরআন নাকযল িরা হবয়্বছ।’ -সূরা োক্বারা 
(২) : ১৮৫ 

িকেত্র িুরআন দুকনয়্ার আিাবশ োয়্তুল ইযযাত নামি স্থাবন এিোবর অেতীণত 
হয়্। আর এটা কছল রমযান মাবসর িদবরর রাবত। এরির রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম এর উিবর কেকভন্ন মপ্রিািবট িৃথি িৃথিভাবে (িুরআন) 
নাকযল িরা হয়্। আল্লাহ তাআলা েবলন, 

َوقَاَل ال َِذيَن كََفُروا لَْوال نزَل عَلَْيِه الُْقْرآُن ُجْملًَة َواِحَدةً كََذلَِك لُِنَثب َِت بِِه  
لَْحق ِ َوأَْحَسَن َتْفِسرًيا   فَُؤادََك َوَرت َلَْناهُ َتْرِتيال * َوال يَأُْتونََك بَِمثٍَل إِال ِجْئَناَك بِا

‘িাকফররা েবল, তাাঁর প্রকত সমগ্র িুরআন এিদফায়্ অেতীণত হল না মিন? আকম 
এমকনভাবে অেতীণত িবরকছ এেং িবম িবম আেৃকি িবরকছ আিনার অন্তিরণবি 
মজেুত িরার জবনয। তারা আিনার িাবছ মিাবনা সমসযা উিস্থাকিত িরবলই 
আকম আিনাবি তার সকিি ও সনু্দর েযাখযা দান িকর।’ -সূরা ফুরিান (২৫) : 
৩২-৩৩ 

এরির ইেবন িাসীর (রহ.) েবলন, ময েবল, ‘মসই (েরিতময়্) রাত হবলা, 
শা’োন মাবসর মর্য রজনী (বযমনকট ইিকরমা (রাকয.) মথবি েকণতত হবয়্বছ), 
তাহবল মসটা মতা অবনি দূরেততী আশা। অথচ সরাসকর িুরআবনর শব্দ দ্বারা 
প্রমাকণত ময, মসটা কছল রমযান মাস। 

 فِيَها يُْفَرُق كُل ُ أَْمٍر َحِكيٍم 



শবে েরাত : সুন্নাত নাকি কেদআত • 10 

 
(এ রাবতই প্রকতকট প্রজ্ঞাজবনাকচত কেষয়্ আমার কনবদতবশ কস্থর িরা হয়্। -সূরা 
দুখান (৪৪) : ৪) 

উি আয়্াবতর েযাখযায়্ ইেবন িাসীর (রহ.) েবলন, 

يف ليلة القدر يفصل من اللوح احملفوظ إىل الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من اآلجال 
ابن عمر، وأيب مالك، وجماهد، واألرزاق، وما يكون فيها إىل آخرها. وهكذا روي عن 

 .والضحاك، وغري واحد من السلف

িদবরর রাবত সৃকষ্ট সম্পকিতত এি েছবরর সিল গুরুত্বিূণত ফায়্সালা লওবহ 
মাহফুয মথবি সংকেষ্ট মফবরশতাগবণর িাবছ অিতণ িরা হয়্। যাবত মলখা থাবি, এ 
েছর িারা জন্ম গ্রহণ িরবে, মি মি মারা যাবে এেং এ েছর কি িকরমাণ করকযি 
মদয়্া হবে। যা িরেততী শবে িদর িযতন্ত এি েছবর সংঘকটত হবে। অনুরূি েকণতত 
হবয়্বছ ইেবন ওমর (রাকয.), আেু মাবলি, মুজাকহদ, যহ্হাি এেং আবরা অনযানয 
সালাবফ সাকলহীনবদর মথবি। -তাফসীবর ইেবন িাসীর ১/৪৬০-৪৬১; 
৭/২৪৫-২৪৬ 

ইেবন রজে হাম্বলী (৭৯৫ কহ.) েবলন, 

عكرمة و غريه من املفسرين يف قوله تعاىل : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم و قد روي عن 
 .﴾ أهنا ليلة النصف من شعبان و اجلمهور على أهنا ليلة القدر و هو الصحيح

ইিকরমাসহ অনযানয মুফাকসসর মথবি েকণতত, আল্লাহ তাআলার োণী:    فيها يفرق
 كل أمر حكيم

(এ রাবত প্রবতযি প্রজ্ঞািূণত কেষয়্ কস্থরিতত হয়্। -সূরা দুখান (৪৪) : ৪) তাবদর 
মবত এ রাত দ্বারা শাোন মাবসর মর্য রজনী উবেশয। তবে অকর্িাংশ ইমামগণ এর 
দ্বারা লাইলাতুল ক্বদর উবেশয কনবয়্বছন। ইেবন রজে েবলন, ‘আর এটাই সহীহ 
মত।’ -লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. ১৯৪ 
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উিকরউি নাকতদীঘত আবলাচনার আবলাবি প্রতীয়্মান হবলা, শাোন মাবসর মর্য 
রজনীবি ভাগয রজনী েলা দকললসম্মত নয়্। 

খ) শবে েরাবতর েযািাবর মিাবনা সহীহ হাদীস আবছ কি না? 
এখাবন শবে েরাত ো লাইলাতুন কনসকফ কমন শাোন (িবনর শাোবনর রাত) 
কেষয়্ি কিছু হাদীস হুিুমসহ সকেিাবর উবল্লখ িরা হল। 

১ম হাদীস- 

ُحوٍل، َعنأ َماِلِك بأِن ُُيَاِمَر َعنأ ُمَعاِذ بأِن َعِن  ، َوابأِن ثَ وأََبَن، َعنأ أَبِيِه، َعنأ َمكأ َوأزَاِعيِ  األأ
َلِة النِ صأِف ِمنأ  ُ ِإىَل َخلأِقِه يِف لَي أ ُ َعَليأِه َوَسلََّم قَاَل: َيطأُلُع اَّللَّ َشعأَباَن َجَبٍل، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

رٍِك أَوأ ُمَشاِحنٍ فَ يَ غأِفرُ    جِلَِميِع َخلأِقِه ِإَّلَّ ِلُمشأ

মুআয ইেবন জাোল েবলন, নেী িরীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম ইরশাদ 
িবরবছন, আল্লাহ তাআলা অর্ত-শাোবনর রাবত (শাোবনর মচৌে তাকরখ কদোগত 
রাবত) সৃকষ্টর কদবি (রহমবতর) দৃকষ্ট মদন এেং মুশকরি ও কেবদ্বষ মিাষণিারী 
েযতীত সোইবি িমা িবর মদন। -সহীহ ইেবন কহব্বান ১৩/৪৮১, হাদীস 
৫৬৬৫; শুআেুল ঈমান, ইমাম োইহািী ৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩ 

মুআয (রাকয.) মথবি েকণতত হাদীসকটর সনদ ো সূত্র কেষয়্ি এিকট িযতাবলাচনা 

এই সনবদ রাকে মািহুল (মৃতুয: ১১২ কহজরী) হাদীসকট েণতনা িবরবছন মাকলি 
কেন য়্ুখাকমর (মৃতুয: ৭০ কহজরী) মথবি। হাবফয যাহােী তাাঁর “কসয়্াবর আ’লাকমন 
নুোলা” কিতাবে মািহুবলর জীেনীবত েবলন, 

مكحول …. وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعني، ما أحسبه لقيهم، كأيب مسلم 
 .اخلوَّلين، ومسروق، ومالك بن ُيامر

“মািহুল মাকলি কেন য়্ুখাকমর সহ মেশ িবয়্িজন তাবেঈ মথবিও হাদীস েণতনা 
িবরবছন। তবে আমার র্ারণা, কতকন হয়্ত তাাঁবদর সািাত িানকন।” -কসয়্াবর 
আ’লাকমন নুোলা ৫/১৫৬ 

প্রসেত, এই িথাকট যাহােী শুর্ু “কসয়্াবর আ’লাকমন নুোলা” কিতাবেই েবলবছন। 
এ ছাড়া অনয মিাবনা কিতাবে েবলনকন। এ র্রবনর িথা তাাঁর িূেতেততীবদর মিউ 
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েবলনকন। ইেবন তুরিুমাকন ও ইেবন হাজারও তাাঁবদর কিতাবে এ কেষয়্ মিাবনা 
মন্তেয িবরনকন। -দ্রষ্টেয : তাযকিরাতুল হুফফায ১/৮২, রাকে ৯৬; কমযানুল 
ই’কদতাল ৪/১৭৭, রাকে ৮৭৪৯; িাবশফ ৪/৩৩৯, রাকে ৫৬২০; এেং 
তাহযীেুত তাহযীে ১০/৪০৩, রাকে ৮১০৫; ইিমাল ৬/৩৫৬, রাকে ৪৯০০ 

হাবফয কমযযী “তাহযীেুল িামাল” কিতাবে মািহুবলর জীেনীবত মািহুবলর 
উিাবযর তাকলিায়্ মাকলি কেন য়্ুখাকমর এর নাম এবনবছন। তবে তাবদর মাবে 
সািাত প্রমাকণত আবছ কি না, এ েযািাবর কিছুই েবলনকন। -তাহযীেুল িামাল 
৭/২১৬, রাকে ৬৭৬৩ 

কিন্তু িরেততীবদর মবর্য শাবয়্খ আলোনী ও শাবয়্খ শুআঈে আরনাউত তাবদর 
কিতাবে যাহাকের উদ্ধতকত কদবয়্ েবলবছন, মািহুল ও মাকলি কেন য়্ুখাকমর এর মাবে 
সািাৎ প্রমাকণত মনই। িাবজই এখাবন ইনকিতা ো কেকিন্নতা আবছ। তবে তারা 
হাদীসকটবি যঈফ েবলন না; েরং মুতাকে ও শাওয়্াবহদ (সমাথতি েণতনা) এর 
কভকিবত হাদীসকটবি সহীহ েবলন। -কসলকসলা সহীহাহ ৪/১৩৫, হাদীস ১১৪৪; 
শুআইে আরনাউত তাহিীিিতত সহীহ ইেবন কহব্বাবনর কটিা দ্রষ্টেয ১২/৪৮১, 
হাদীস ৫৬৬৫ 

সালাফী আবলমগবণর মিউ মিউ উিকরউি এিই িারবণ সনদকটবি মুনিাকত 
কেবেচনা িবর হাদীসকটবি দুেতল আখযাকয়্ত িবর থাবিন। অথচ হাবফয যাহােী রহ. 
মাকলি কেন য়্ুখাকমর এর সাবথ মািহুল এর সািাত হওয়্া ো না হওয়্ার কেষয়্কট 
দৃঢ়তার সাবথ েবলনকন; েরং র্ারণাকভকিি েবলবছন। তবে োিেতা হবলা; 
উভবয়্র েয়্স, মৃতুযসন এেং উিায-শাগবরবদর তাকলিা কেবেচনা িরবল মোো 
যায়্, তাবদর মাবে সািাৎ সংঘকটত হওয়্ার সম্ভােনা প্রেল। 

ইমাম মুসকলবমর দৃকষ্টবত, ‘মুআনআন’ হাদীবসর মিবত্র সনদ ইকিসাল হওয়্ার 
জনয রাকে এেং মারকে আনহু (যার মথবি হাদীস েণতনা িরা হয়্) এর মাবে 
সািাৎ প্রমাকণত হওয়্া শতত নয়্। েরং সািাবতর সম্ভােনা কেদযমান থািাই যবথষ্ট। 
উবল্লখয, এটা শুর্ু ইমাম মুসকলবমর মাযহাে নয়্, েরং জুমহুর মুহাকেবসরও 
মাযহাে। -সহীহ মুসকলবমর মুিাকেমা, িৃষ্ঠা ২১-২৩ 
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সুতরাং হাবফয যাহাকের অনুমানকনভতর িথার উির কভকি িবর এই সনদবি 
মুনিাকত র্বর হাদীসকটবি যঈফ আখযাকয়্ত িরা কিি হবে না। েরং জুমহুর 
মুহাকেবসর মাযহাে অনুযায়্ী সনদকট মুিাকসল কহবসবে কেবেকচত হবে। এেং 
মুিাকসল হওয়্ার িাশািাকশ সনবদর সিল রাকেগণ কনভতরবযাগয হওয়্ার িারবণ 
েণতনাকট সহীহ সােযি হবে। এজনযই ইমাম ইেবন কহব্বান হাদীসকট “কিতােুস 
সহীহ” এ েণতনা িবরবছন। মিউ মিউ হাদীসকটবি িাকরভাকষি দৃকষ্টবিাণ মথবি 
হাসান েবলবছন; কিন্তু হাসান হাদীস সহীহ তথা কনভতরবযাগয হাদীবসরই এিকট 
প্রিার। 

উি হাদীস সম্পবিত কেকভন্ন হাদীস কেশারদগবণর মন্তেয 

ইমাম মুনকযরী েবলন, 

رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ورواه ابن ماجه بلفظه من 
حديث أيب موسى األشعري والبزار والبيهقي من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه 

 س بهبنحوه إبسناد َّل أب

ইমাম তােরানী “আলমুজামুল আওসাবত”, ইমাম ইেবন কহব্বান তার “কিতােুস 
সহীহ’ গ্রবন্থ, ইমাম োইহািী “শুআেুল ঈমান’ গ্রবন্থ এই হাদীসকট েণতনা িবরবছন। 
ইমাম ইেবন মাজাহ উি শবব্দ আেু মুসা আশআরী (রাকয.) এর সূবত্র এেং ইমাম 
োযযার ও ইমাম োইহািী আেু েির কসেীি (রাকয.) এর সূবত্র এ র্রবনর শবব্দ 
েণতনা িবরন। সনবদ মিাবনা সমসযা মনই। -আততারগীে ওয়্াততারহীে ২/৭৩, 
হাদীস ১৫৪৬; ৩/৩০৭, হাদীস ৪১৯০ 

নূরুেীন হাইসামী েবলন, 

َوأَسِط َورَِجاُُلَُما ثَِقات    .َرَواُه الطَّرَبَاينُّ يف الأَكِبرِي َواألأ

ইমাম তােরানী আলমুজামুল িােীর ও আলমুজামুল আওসাত এ েণতনা িবরবছন। 
সনবদর সিল েণতনািারী কসক্বাহ ো কনভতরবযাগয। -মাজমাউয যাওয়্াবয়্দ ৮/৬৫, 
হাদীস ১২৯৬০ 

শাবয়্খ আলোনী (রহ.) উি হাদীস উবল্লখ িবর েবলন, 
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حديث صحيح، روي عن مجاعة من الصحابة من طرق خمتلفة يشد بعضها بعضا وهم 
شين و عبد هللا بن عمرو وأيب موسى األشعري وأيب هريرة معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة اخل

 . وأيب بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة

হাদীসকট সহীহ। কেকভন্ন সনবদ সাহােীবদর এিকট জামাত মথবি হাদীসকট েকণতত 
হবয়্বছ, যা িরস্পর িরস্পরবি সুদৃঢ় িবর। (হাদীসকটর েণতনািারী সাহােীগণ 
হবলন) মুআয ইেবন জাোল, আেু সা’লাো আল-খুশানী, আব্দুল্লাহ ইেবন আমর, 
আেু মুসা আল-আশআরী, আেু হুরায়্রা, আেু েির কসেীি, আউফ ইেবন 
মাবলি এেং আবয়্শা (রাকয.)। 

এরির শায়্খ আলোনী (রহ.) এই হাদীবসর সমথতবন আবরা আটকট হাদীস উবল্লখ 
িরার ির মলবখন, 

ة تثبت أبقل منها ومجلة القول أن احلديث مبجموع هذه الطرق صحيح بال ريب والصح
 عددا ما دامت ساملة من الضعف الشديد كما هو الشأن يف هذا احلديث

এসে মরওয়্াবয়্বতর মার্যবম সমকষ্টগতভাবে এই হাদীসকট কনঃসবন্দবহ সহীহ 
প্রমাকণত হয়্। আর এরবচবয়্ িম সংখযি (দুেতল) সনদ ো সূত্র দ্বারা এিটা হাদীস 

সহীহ সােযি হয়্, যকদ সনদকট মেকশ দুেতল (الضعف الشديد ) হওয়্া মথবি মুি 

থাবি। মযমন, এই হাদীবসর অেস্থা। 

তারির আলোনী (রহ.) ওই সে মলাবির েিেয খণ্ডন িবরন, যারা মিাবনা 
র্রবণর মখাাঁজখের ছাড়াই েবল মদন ময, শবে েরাবতর েযািাবর মিাবনা সহীহ 
হাদীস মনই। কতকন েবলন, 

( عن أهل 107املساجد” )ص  فما نقله الشيخ القامسي رمحه هللا تعاىل يف “إصالح
التعديل والتجريح أنه ليس يف فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما 
ينبغي اَّلعتماد عليه ، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإمنا أويت من قبل 
التسرع وعدم وسع اجلهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بني يديك . وهللا تعاىل هو 

 . وفقامل
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শাবয়্খ আলক্বাবসমী (রহ.) ‘ইসলাহুল মাসাকজদ’ এর মবর্য জারহ-তাদীবলর 
ইমামবদর মথবি েণতনা িবরবছন ময, ‘শাোন মাবসর মর্য রজনীর ফযীলত সম্পবিত 
মিাবনা সহীহ হাদীস মনই।’ তার এ িথার উির কনভতর িরা উকচত হবে না। তবে 
যকদ মিউ অনুরূি িথা েবল, তাহবল তাড়াহুড়া িরার িারবণ এেং এ কেষবয়্র 
সিল হাদীস ও সনদ যথাযথভাবে যাচাই োছাই না িরার িারবণ এমন েবলবছ। 
আল্লাহ তাআলাই তাওকফিদাতা। -কসলকসলাতুল আহাদীকসস সাহীহা ৩/১৩৫-
১৩৯ 

উি হাদীসকট ইমাম ইেবন আকে শায়্োহ ‘িাসীর ইেবন মুররাহ’ এর সূবত্র মুরসাল 
সনবদ েণতনা িবরন। শাবয়্খ মুহাম্মাদ আওয়্ামাহ (হাকফযাহুল্লাহ) মুসান্নাবফর 
টীিায়্ এ হাদীবসর মেশ কিছু সনদ কেবেষণ িবর েবলন, 

وإن كان يف كل منها مقال إَّل أهنا تتقوى ببعضها وَّل  -وغريها كثري-هذه األحاديث
. 412:7ريب، بل حديث معاذ مبفرده حسنه العراقي كما يف “شرح املواهب” للزرقاين 

( عن بعضهم أنه َّل 107القامسي يف “إصالح املساجد” )صونقل الشيخ مجال الدين 
غري سديد، وما  -على غموضه–يصح يف فضل ليلة النصف من شعبان حديث: فهو 

 .هو إَّل منافرة منه رمحه هللا ملا عليه مجهرة املسلمني من تكرمي هذه الليلة

এই হাদীসসমূহ (এর োকহবর এ হাদীবসর আবরা অবনিগুবলা সনদ রবয়্বছ) যকদও 
এর প্রবতযিকট কনবয়্ই কিছু কিছু সমাবলাচনা রবয়্বছ। তবে কনঃসবন্দবহ এর 
(সনদগুবলা এ িযতাবয়্র ময) এিটা অিরটার মার্যবম শকিশালী হয়্। আর মুআয 
(রাকয.)-এর হাদীসবি হাবফয ইরািী (রহ.) এিিভাবে হাসান েবলবছন। 
মযমনকট যুরিানী রহ. ‘শরবহ মাওয়্াবহবে’ উবল্লখ িবরবছন। শাবয়্খ জামাল উেীন 
আলক্বাবসমী ‘ইসলাহুল মাসাকজদ’ গ্রবন্থ িাবরা িাবরা মথবি েণতনা িবরবছন ময, 
‘শাোন মাবসর মর্য রজনীর ফযীলত সম্পবিত মিাবনা হাদীস সহীহ নয়্।’ 

শাবয়্খ মুহাম্মাদ আওয়্ামাহ আবরা েবলন, তার িথা (অস্পষ্ট ও দুবেতার্য হওয়্ার 
িাশািাকশ) সকিি নয়্। অকর্িাংশ মুসকলম এই রাতবি সম্মান ও মযতাদা মদয়্া 
সবেও কেষয়্টা কতকন অিছন্দ িরার িারবণ এমন িবরবছন। আল্লাহ তাবি রহম 
িরুন। -মুসান্নাবফ ইেবন আকে শায়্োহ, তাহিীি- শাবয়্খ মুহাম্মাদ আওয়্ামাহ 
১৫/৪০৪-৪০৫ 
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২য়্ হাদীস 

সুনাবন ইেবন মাজায়্ েকণতত হবয়্বছ- 

ََة، عَ  ثَ َنا َعبأُد الرَّزَّاِق قَاَل: أَن أَبَأََن ابأُن َأيب َسربأ ُل قَاَل: َحدَّ الَّ َسُن بأُن َعِليٍ  اخلَأ ثَ َنا احلَأ نأ َحدَّ
اِلٍب، إِب أرَاِهيَم بأِن ُُمَمٍَّد، َعنأ ُمَعاِويََة بأِن َعبأِد اَّللَِّ بأِن َجعأَفٍر، َعنأ أَبِيِه، َعنأ َعِليِ  بأِن َأيب طَ 

َلُة النِ صأِف ِمنأ َشعأَباَن، فَ ُقوُموا  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم: ” ِإَذا َكاَنتأ لَي أ
ن أَيا، فَ يَ ُقوُل: َأََّل  ِس ِإىَل مَسَاِء الدُّ َلَها َوُصوُموا هَنَاَرَها، فَِإنَّ اَّللََّ يَ نأزُِل ِفيَها لُِغُروِب الشَّمأ ِمنأ  لَي أ

تَ ًلى فَُأَعاِفَيُه َأََّل َكَذا َأََّل َكَذا، َحّتَّ  ََتأزِق  فََأرأزُقَُه َأََّل ُمب أ تَ غأِفٍر ِل فََأغأِفَر َلُه َأََّل ُمسأ  َيطأُلَع ُمسأ
رُ   “ الأَفجأ

হাসান ইেবন আলী আলখাল্লাল মথবি, কতকন আব্দুর রাজ্জাি মথবি, কতকন ইেবন 
আেী সােুরাহ মথবি, কতকন ইব্রাহীম ইেবন মুহাম্মাদ মথবি, কতকন মুআকেআ ইেবন 
আব্দুল্লাহ মথবি, কতকন তার কিতা মথবি, কতকন আলী ইেবন আেু তাবলে (রাকয.) 
মথবি েণতনা িবরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম েবলবছন, িবনর 
শাোবনর রাত (বচৌে তাকরখ কদোগত রাত) যখন আবস তখন মতামরা এ রাতকট 
ইোদত-েবন্দগীবত িাটাও এেং কদবনর মেলা মরাযা রাবখা। মিননা, এ রাবত 
সূযতাবির ির আল্লাহ তাআলা দুকনয়্ার আসমাবন অেতরণ িবরন এেং েবলন, 
মিাবনা িমাপ্রাথতী আবছ কি? আকম তাবি িমা িরে। আবছ কি মিাবনা করকযি 
প্রাথতী? আকম তাবি করকযি মদে। এভাবে সুেবহ সাকদি িযতন্ত আল্লাহ তাআলা 
মানুবষর প্রবয়্াজবনর িথা েবল তাবদর িািবত থাবিন। -সুনাবন ইেবন মাজাহ, 
হাদীস ১৩৮৪, হাদীস ১৩৮৮ 

এই েণতনাকটর সনদ যয়্ীফ। সুনাবন ইেবন মাজার েণতনায়্ ‘ইেবন আেী ছােুরা’ 
নামি এিজন রােী রবয়্বছন। তার সম্পবিত মিউ মিউ হাদীস জাল িরার 
অকভবযাগ িবরবছন। কিন্তু তাবদর এই অকভবযাগকট সকিি নয়্। েরং তার 
স্মৃকতশকির দেতলতা জকনত িারবণ কতকন মেশ ভুল িবরবছন। করজাল শাবের ইমাম 
আল্লামা যাহাকে রাহ. ‘কসয়্ারু আ’লাকমন নুোলা’য়্ তার মিবত্র িকরষ্কারভাবে 
যবথািযুি হুিুম কদবয়্বছন। কতকন েবলন, 
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 স্মৃকতশকির দুেতলতার িারবণ তার মথবি ) .وهو ضعيف احلديث من قبل حفظه

েকণতত হাদীস যয়্ীফ সােযি হবে।) -কসয়্ারু আ’লাকমন নুোলা, ইমাম যাহােী, 
৭/৩৩০ 

অনুরুিভাবে ইমাম েুসীরী রহ. ‘যাওয়্াবয়্বদ ইেবন মাজাহ’য়্ উি হাদীস সম্পবিত 
েবলন, 

 ইেবন আেী ছােুরা দুেতল রাকে হওয়্ার িারবণ) إسناده ضعيف، لضعف ابن أيب سربة

সনদকট যয়্ীফ)। কতকন হাদীসকট মাওযু েবলনকন। -যাওয়্াইবদ ইেনু মাজাহ, িৃ. 
২০৩, হাদীস ৪৫৩ 

শাবয়্খ আলোনী তার ‘কসলকসলাতুয যয়্ীফা’ (৫/১৫৪) মত ইেবন আেী সােুরার 

হাদীস কনবয়্ এবসবছন এেং হাদীসকটবি السند موضوع  েবলবছন; অথতাৎ এর 
‘সনদ’ মওযু। মযবহতু অনযানয ‘সহীহ’ েণতনা উি হাদীবসর েিেযবি সমথতন 
িবর, সম্ভেত এজনযই শায়্খ আলোনী রহ. সরাসকর ‘মওজূ’ না েবল ‘মওযুউস 
সনদ’ েবলবছন। তেুও শায়্খ আলোনীর এই র্ারণা কিি নয়্। সকিি হবলা, এ 
েণতনা মওযু নয়্, েরং ‘যয়্ীফ’। যা কতকন কনবজই ‘লাতাইফুল মাআকরফ’ মথবি 

ইেবন রজে রহ.র মত েণতনা িবরবছন। আর তা হবলা ( ضعيف إسناده  ) তার 
হাদীস (মাওযু নয়্ েরং) যয়্ীফ। মযমনকট িূবেত ইমাম যাহাকে মথবি নিল িরা 
হবয়্বছ। করজাল শাবের কেকভন্ন কিতাবে ইেবন আকে সােুরার জীেনী সাকেতি 
অনুসন্ধান িরবল স্পষ্ট হবয়্ যাবে ময, তার মিবত্র হাবফয যাহাকের িথাই সকিি ও 
যথাথত। এতএে, ইেবন আকে সােুরার হাদীস যয়্ীফ হবত িাবর; মওযু নয়্। -
তাহযীেুল িামাল, কমযযী রহ.,৮/২৫০, আলিাবমল, ইেবন আদী, ৯/১৯৬; -
কসয়্ারু আ’লাকমন নুোলা, ইমাম যাহােী, ৭/৩৩০ 

আল্লামা শাওিানী রহ. الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة কিতাবে উি হাদীস 

সম্পবিত েবলন, হাদীসকট ضعيف তথা দুেতল। -আল ফাওয়্াইদুল মাজমুআ, িৃ. ৫৫ 

আর মুহাকেসীন মিরাবমর সেতসম্মত কসদ্ধান্ত হল, ফাযাবয়্বলর মিবত্র কনর্তাকরত 
শততসাবিবি যয়্ীফ হাদীস গ্রহণবযাগয। তাছাড়া হাদীবসর েিেয মযবহতু অনযানয 
সহীহ হাদীস দ্বারা সমকথতত, তাই একট মিাবনাভাবেই িকরতযাজয নয়্। তবে হাদীবসর 
মশষাংবশ ময মরাজার িথা েকণতত হবয়্বছ, তা অনযানয সহীহ হাদীস দ্বারা সমকথতত 
নয়্। আর যয়্ীফ হাদীস ফাযাবয়্বলর মিবত্র কনর্তাকরত শততসাবিবি গ্রহণবযাগয 
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হবলও এর দ্বারা িখবনাই মিাবনা আিীদা ো আমল সােযি হয়্ না। তাই এ 
হাদীবসর আবলাবি শবে েরাবতর মরাজা প্রমাকণত হয়্ না। 

গ) এ রাবত ঘকুমবয়্ থািবলও কি মাগকফরাত িাওয়্া যাবে? 
যারা হাদীস মিকন্দ্রি উি কেষয়্গুবলা না েুোর িারবণ অথো েুেবত না চাওয়্ার 
িারবণ ‘লাইলাতুন কনসকফ কমন শাোন’ কেষয়্ি মিাবনা হাদীসবি সহীহ কহবসবে 
মানবত চান না। অথো এ রাবতর আমল কেষবয়্ মিাবনা হাদীসবি আমলবযাগয 
স্বীিার িবরন না; তারা েবলন, এ রাবতর মিাবনা আমল মনই। এেং এ রাতবি 
গুরুত্ব মদয়্া ো এ রাবত কেবশষভাবে আমল িরা সম্পূণত কেদআত। অথো তারা 
প্রথম হাদীসবি কিছুটা আমলবযাগয মমবন কনবয়্ েবলন, এ রাবত ‘ছাড়ার আমল’ 
আবছ কিন্তু ‘িরার আমল’ মনই। অথতাৎ কহংসা-কেবদ্বষ ও কশরি ছাড়ার আমল 
আবছ। সতুরাং মিউ কহংসা-কেবদ্বষ ও কশরি মথবি মুি মথবি সারা রাত যকদ ঘুমায়্ 
তাহবল মস সালাত ো মিাবনা ইোদত ছাড়াই এ রাবত িমা মিবয়্ যাবে। 

আর যারা উি হাদীসগুবলাবি আমলবযাগয মবন িবরন এেং আল্লাহর িি মথবি 
মঘাকষত িমার মুহূততগুবলাবত িমা িাওয়্ার উিযুি-আমল িরার মচষ্টা িবরন, 
তাবদর িথাগুবলা িুরআন-সুন্নাহ ও সালাফবদর েিবেযর আবলাবি সকিি কি না, 
তা কনবম্ন সকেিাবর তুবল র্রা হবলা- 

এই রাবতর আমল 
উিবরর দু’কট হাদীস ও তততীয়্ হাদীস (যা সামবন আসবছ) মথবি শবে েরাবত 
কনবচর আমলগুবলা সােযি হয়্- 

১. কশরি তযাগ িরা। 

২. িাবরা প্রকত কেবদ্বষ না রাখা। (যা উিবরর হাদীবস স্পষ্টভাবে েলা হবয়্বছ।) 

৩. দীঘত নফল সালাত আদায়্ িরা, যাবত মসজদা দীঘত হবে। (যা িরেততী হাদীবস 
আসবছ) 

দীঘত নফল সালাত আদায়্ িরা, যাবত মসজদা দীঘত হবে। কনবম্ন এ কেষবয়্ হাদীস 
মিশ িরা হল, 
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ُ َعن ُمَعاِويَة بأن َصاِلٍح، َعِن  : قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َاِرِث، َأنَّ َعاِئَشَة، قَاَلتأ الأَعاَلِء بأِن احلأ
 َعَليأِه َوَسلََّم ِمَن اللَّيأِل ُيَصلِ ي فََأطَاَل السُُّجوَد َحّتَّ ظَنَ نأُت أَنَُّه َقدأ قُِبَض، فَ َلمَّا رَأَيأُت َذِلكَ 

َاَمُه فَ َتحَ  ُت ِإْبأ ُت َحّتَّ َحرَّكأ رََّك، فَ َرَجعأُت، فَ َلمَّا رََفَع رَأأَسُه ِمَن السُُّجوِد، َوفَ رََغ ِمنأ ُقمأ
َاُء ظَنَ نأِت َأنَّ النَِّبَّ َخاَس ِبِك؟ “، قُ لأُت: ََّل َوهللِا اَي  َصاَلتِِه، قَاَل: ” اَي َعاِئَشُة أَوأ اَي مُحَريأ

َلٍة َهِذِه؟ َرُسوَل هللِا َوَلِكينِ  ظَنَ نأُت أَنََّك قُِبضأَت ِلطُوِل سُ  رِيَن َأيَّ لَي أ ُجوِدَك، فَ َقاَل: ” أََتدأ
َلُة النِ صأِف ِمنأ َشعأَباَن، ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َيطأُلُع  “، قُ لأُت: هللاُ َوَرُسولُُه أَعأَلُم، قَاَل: ” َهِذِه لَي أ

ت َ  َلِة النِ صأِف ِمنأ َشعأَباَن فَ يَ غأِفُر لِلأُمسأ ُر َعَلى ِعَباِدِه يِف لَي أ ََتأمِحِنَي، َويُ َؤخِ  غأِفرِيَن، َويَ رأَحُم الأُمسأ
ِقأِد َكَما ُهمأ  َل احلأ  .أَهأ

মুআকেয়্া ইেবন সাবলহ মথবি, কতকন আলা ইেনুল হাকরস (রহ.) মথবি েণতনা 
িবরন, হযরত আবয়্শা (রাকয.) েবলন, এিোর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়্া সাল্লাম রাবত নামাবয দাাঁড়ান এেং এত দীঘত মসজদা িবরন ময, আমার র্ারণা 
হল, কতকন হয়্বতা মৃতুযেরণ িবরবছন। আকম তখন উবি তার েৃদ্ধাঙুল নাড়া কদলাম। 
তাাঁর েৃদ্ধাঙুল নড়ল। যখন কতকন মসজদা মথবি উিবলন এেং নামায মশষ িরবলন 
তখন আমাবি লিয িবর েলবলন, মহ আবয়্শা! অথো েবলবছন, মহ হুমাইরা! 
মতামার কি এই আশংিা হবয়্বছ ময, আল্লাহর রাসূল মতামার হি নষ্ট িরবেন? 
আকম উিবর েললাম, না, ইয়্া রাসূলুল্লাহ! আিনার দীঘত মসজদা মথবি আমার এই 
আশংিা হবয়্কছল, আিনার প্রাণ হরণ িরা হবলা কি না। নেীজী কজবজ্ঞস 
িরবলন, তুকম কি জান এটা মিান রাত? আকম েললাম, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলই 
ভাল জাবনন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম তখন ইরশাদ িরবলন, 

َلِة النِ صأِف ِمنأ  َلُة النِ صأِف ِمنأ َشعأَباَن، ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َيطأُلُع َعَلى ِعَباِدِه يِف لَي أ َهِذِه لَي أ
ُر أَهأ  ََتأمِحِنَي، َويُ َؤخِ  تَ غأِفرِيَن، َويَ رأَحُم الأُمسأ ِقأِد َكَما ُهمأ َشعأَباَن فَ يَ غأِفُر لِلأُمسأ  .َل احلأ

‘এটা হল অর্ত শাোবনর রাত (শাোবনর মচৌে তাকরবখর কদোগত রাত)। আল্লাহ 
তাআলা অর্ত-শাোবনর রাবত তাাঁর োন্দাবদর প্রকত মবনাবযাগ মদন এেং 
িমাপ্রাথতনািারীবদর িমা িবরন এেং অনুগ্রহ প্রাথতীবদর অনুগ্রহ িবরন আর 
কেবদ্বষ মিাষণিারীবদর মছবড় মদন তাবদর অেস্থাবতই। -শুআেুল ঈমান, োইহািী 
৩/৩৮২-৩৮৩ 
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ইমাম োইহািী (রহ.) এই হাদীসকট েণতনার ির এর সনবদর েযািাবর েবলবছন, 

ُحوٍل َوهللُا أَعأَلُم، َوَقدأ  َاِرِث َأَخَذُه ِمنأ َمكأ َهَذا ُمرأَسل  َجيِ د  َوُُيأَتَمُل َأنأ َيُكوَن الأَعاَلء بأُن احلأ
 ا الأَباِب َأَحاِديُث َمَناِكرُي، ُرَواُُتا قَ وأم  جَمأُهوُلونَ ُرِوَي يِف َهذَ 

ইমাম োইহািী রহ. েবলন, হাদীসকট ভাবলা মাবনর মুরসাল সনবদ েকণতত। সম্ভেত, 
আলা ইেনুল হাবরস হাদীসকট মািহুল মথবি গ্রহণ িবরবছন, এ েযািাবর আল্লাহই 
ভাল জাবনন। তবে এ কেষবয়্ অবনি মুনিার েণতনা িাওয়্া যায়্। যার েণতনািারীরা 
মাজহুল। 

এই হাদীস দ্বারা প্রমাকণত হয়্, এ রাবত এমন দীঘত নফল সালাত আদায়্ িরা, যাবত 
মসজদা দীঘত হবে। এটা িাময। 

উি দু’হাদীস মথবি আবরা েুবে আবস ময, এ রাবতর গুরুত্বিূণত আমল হবলা 
অন্তরবি কশরি ও কহংসা-কেবদ্বষ মুি রাখা। িারণ, আল্লাহ তাআলার িাবছ সেবচ 
েড় িেীরা হবলা কশরি, (অনযায়্ভাবে) হতযা এেং কযনা-েযকভচাবর কলপ্ত হওয়্া। 
আব্দুল্লাহ ইেবন মাসউদ (রাকয.) মথবি েকণতত, কতকন েবলন, 

ُعَو َّللَِِّ نِدًّا َوُهَو َخَلقَ  رَبُ ِعنأَد اَّللَِّ قَاَل » أَنأ َتدأ َك «. قَاَل َرُجل  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأىُّ الذَّنأِب َأكأ
قَاَل ُُثَّ َأىٌّ قَاَل » َأنأ تَ قأُتَل َوَلَدَك خَمَافََة َأنأ َيطأَعَم َمَعَك «. قَاَل ُُثَّ َأىٌّ قَاَل » َأنأ تُ زَاِِنَ 
ُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإَُلًا آَخَر َوَّلَ   َحِليَلَة َجارَِك « فَأَن أَزَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َتصأِديَقَها ﴿َوالَِّذيَن ََّل يَدأ

قِ  َوَّلَ يَ زأنُوَن َوَمنأ يَ فأَعلأ َذِلَك يَ لأَق َأََثًما﴾ اآلية ُ ِإَّلَّ َِبحلَأ تُ ُلوَن الن َّفأَس الَِّّت َحرََّم اَّللَّ  يَ قأ

ইেবন মাসউদ (রাকয.) মথবি েকণতত, কতকন নেী িারীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া 
সাল্লামবি কজজ্ঞাসা িরবলন, সেবচ েড় অিরার্ মিানকট? কতকন েবলন: ‘িাউবি 
আল্লাহর সমিি সােযি িরা অথচ কতকনই মতামাবি সৃকষ্ট িবরবছন।’ ইেবন 
মাসউদ (রাকয.) েলবলন: তারির মিানটা? কতকন েবলন: ‘কনজ সন্তানবি 
জীকেিার ভবয়্ হতযা িরা।’ ইেবন মাসউদ (রাকয.) েলবলন: তারির মিানটা? 
কতকন েবলন: ‘প্রকতবেশীর েীর সাবথ েযকভচাবর কলপ্ত হওয়্া।’ 

এ িথার সতযতা েণতনা িবর আল্লাহ তাআলা িুরআবন আয়্াত নাকযল িবরবছন: 
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قِ  وَ    تُ ُلوَن الن َّفأَس الَِّّت َحرََّم اَّللَُّ ِإَّلَّ َِبحلَأ ُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإَُلًا آَخَر َوََّل يَ قأ ََّل يَ زأنُوَن َوالَِّذيَن ََّل يَدأ
 َوَمنأ يَ فأَعلأ َذِلَك يَ لأَق َأََثًما

অথত: আর যারা আল্লাহর সাবথ অনয মিাবনা মােুবদর ইোদত িবর না এেং আল্লাহ 
ময প্রাণবি মযতাদা দান িবরবছন, তাবি অনযায়্ভাবে ের্ িবর না এেং তারা 
েযকভচার িবর না। ময েযকিই এরূি িরবে তাবি তার মগানাবহর (শাকির) 
সমু্মখীন হবত হবে। (-সূরা ফুরিান (২৫) : ৬৮) -সহীহ মুসকলম ১/৬৩, হাদীস 
১৪২ 

ইেবন রজে হাম্বলী রহ. েবলন, 

و من الذنوب املانعة من املغفرة أيضا الشحناء و هي حقد املسلم على أخيه بغضا له 
 ُلوى نفسه و ذلك مينع أيضا من املغفرة يف أكثر أوقات املغفرة و الرمحة

আল্লাহর মাগকফরাত মথবি েকঞ্চতিারী গুনাবহর মবর্য রবয়্বছ (الشحناء) তথা 

‘প্রেৃকির েশেততী হবয়্ মিাবনা মুসকলম তার ভাইবয়্র প্রকত কেবদ্বষ মিাষণ িরা’। 
রহমত এেং মাগকফরাবতর অকর্িাংশ সময়্ই এ গুনাহকট তাবি আল্লাহর িমা 
মথবি েকঞ্চত রাবখ। -লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. ১৯৩ 

আেু হুরায়্রা (রাকয.) মথবি েকণতত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম 
েবলন, 

ئً  ” رُِك َِبهلِل َشي أ َِميِس، فَ يُ غأَفُر ِلُكلِ  َعبأٍد ََّل ُيشأ ِ، َويَ وأَم اخلأ ث أَننيأ َنَِّة يَ وأَم اْلأِ َتُح أَب أَواُب اجلأ ا، تُ فأ
َناُء، فَ يُ َقاُل: أَنأِظُروا َهَذيأِن َحّتَّ َيصأطَِلَحا، أَنأِظُروا  َ َأِخيِه َشحأ َنُه َوَبنيأ ِإَّلَّ َرُجاًل َكاَنتأ بَ ي أ

 ِن َحّتَّ َيصأطَِلَحا، أَنأِظُروا َهَذيأِن َحّتَّ َيصأطَِلَحاَهَذيأ 

‘প্রকত মসাম এেং েৃহষ্পকতোর জান্নাবতর দরজাসমূহ খুবল মদয়্া হয়্। ফবল যারা 
আল্লাহর সাবথ মিানও কিছুবি শরীি িবর না, এমন প্রবতযি োন্দাবি আল্লাহ 
তাআলা িমা িবর মদন। তবে ঐ েযকিবি িমা িরা হয়্ না; যার মাবে এেং তার 
মিাবনা মুসকলম ভাইবয়্র মাবে কেবদ্বষ রবয়্বছ। তখন েলা হয়্, এই দুই জবনর 
মিবত্র (িমার মঘাষণা িাযতির িরা মথবি) কেরত থাি, যতিণ না তারা 
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কনবজবদর মাবে সংবশার্ন িবর মনয়্। অনুরূি িথা কতন োর েলা হয়্।’ -সহীহ 
মুসকলম ২/৩১৭, হাদীস ২৫৬৫ 

আনাস ইেবন মাবলি (রাকয.) েবলন, 

ِل  َن َرُجل  ِمنأ أَهأ ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم فَ َقاَل: »َيطأُلُع َعَليأُكُم اآلأ
َنأَصاِر، تَ نأِطُف حِلأيَ ُتُه ِمنأ ُوُضوئِِه، َقدأ تَ َعلََّق نَ عأَليأِه يِف يَِدِه الش ِ  َنَِّة« َفطََلَع َرُجل  ِمَن األأ َماِل، اجلأ

َمرَِّة فَ َلمَّا َكاَن الأَغُد، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم، ِمثأَل َذِلَك، َفطََلَع َذِلَك الرَُّجُل ِمثأَل الأ 
ُوىَل. فَ َلمَّا َكاَن الأيَ وأُم الثَّاِلُث، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم، ِمثأَل َمَقالَتِ  ِه أَيأًضا، َفطََلَع األأ

ُوىَل، فَ َلمَّا قَاَم النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم تَِبَعُه َعبأُد اَّللَِّ   بأُن َذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمثأِل َحالِِه األأ
ُت أَنأ ََّل أَدأُخَل َعَليأِه َثاَل  رِو بأِن الأَعاِص فَ َقاَل: ِإين ِ ََّلَحيأُت َأيب فَأَقأَسمأ ًَث، فَِإنأ رَأَيأَت َأنأ َعمأ

ُث أَنَُّه ََبَت مَ  : وََكاَن َعبأُد اَّللَِّ ُُيَدِ  َعُه تُ ؤأِوَييِن إِلَيأَك َحّتَّ ََتأِضَي فَ َعلأَت؟ قَاَل: نَ َعمأ. قَاَل أََنس 
ًئا، َغريأَ أَنَُّه ِإَذا ت َ  َعارَّ َوتَ َقلََّب َعَلى ِفرَاِشِه تِلأَك اللََّياِل الثَّاَلَث، فَ َلمأ يَ َرُه يَ ُقوُم ِمَن اللَّيأِل َشي أ

: َغريأَ َأين ِ َلَأ َأمسأَعأ  ِر. قَاَل َعبأُد اَّللَِّ ُه يَ ُقوُل ذََكَر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ وََكربََّ، َحّتَّ يَ ُقوَم ِلَصاَلِة الأَفجأ
ِقَر َعَمَلُه، ق ُ  ُت أَنأ َأحأ ًا، فَ َلمَّا َمَضِت الثَّاَلُث لََياٍل وَِكدأ لأُت: اَي َعبأَد اَّللَِّ ِإين ِ َلَأ َيُكنأ ِإَّلَّ َخريأ

ر  َُثَّ، َوَلِكنأ مسَِعأُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم يَ ُقوُل  َ َأيب َغَضب  َوََّل َهجأ بَ يأيِن َوَبنيأ
َنَِّة« َفطَلَ  ِل اجلأ َن َرُجل  ِمنأ أَهأ عأَت أَنأَت الثَّاَلَث ِمرَاٍر، َلَك َثاَلَث ِمرَاٍر: »َيطأُلُع َعَليأُكُم اآلأ

ي فََأَردأُت أَنأ آِوَي إِلَيأَك أِلَنأظَُر َما َعَمُلَك، فَأَق أَتِدَي بِِه، فَ َلمأ أََرَك تَ عأَمُل َكِثرَي َعَمٍل، َفَما الَّذِ 
َما رَأَيأَت. قَاَل: فَ َلمَّا بَ َلَغ ِبَك َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َما ُهَو ِإَّلَّ 

ِلِمنَي  َولَّيأُت َدَعاين، فَ َقاَل: َما ُهَو ِإَّلَّ َما رَأَيأَت، َغريأَ َأين ِ ََّل َأِجُد يف نَ فأِسي أِلََحٍد ِمَن الأُمسأ
ُه. فَ َقاَل َعبأُد اَّللَِّ َهِذهِ  ُسُد َأَحًدا َعَلى َخريأٍ َأعأطَاُه اَّللَُّ ِإايَّ الَِِّت بَ َلَغتأ ِبَك،  ِغشًّا، َوََّل َأحأ

 َوِهَي الَِِّت ََّل نُِطيقُ 

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাবমর িাবছ েসা কছলাম, কতকন 
েলবলন: ‘এখন মতামাবদর কনিট এিজন জান্নাতী মানুষ আগমন িরবে।’ তখন 
আনসারী এি মলাি আগমন িরল। তার দাাঁকড় মথবি মফাাঁটা মফাাঁটা ওযুর িাকন 
িড়কছল এেং তার োম হাবত জুতা কছল। যখন িবরর কদন হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম আোর অনুরুি িথা েলবলন। ফবল ঐ এিই েযকি 
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প্রথমোবরর মবতা আগমন িরবলন। যখন তততীয়্ কদন আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম আোবরা তাই েলবলন, তখন ঐ এিই েযকি প্রথম কদবনর 
অেস্থায়্ই আগমন িরবলন। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম যখন মজকলস মথবি উবি মগবলন তখন 
আব্দুল্লাহ ইেবন আমর ইেনুল আস (রাকয.) তাবি অনুসরণ িরবলন। অতঃির 
েলবলন, …আকম িসম িবরকছ কতন কদন আমার কিতার িাবছ যাে না। যকদ আিকন 
চান (কতন কদন) অকতোকহত হওয়্া িযতন্ত আমাবি আিনার কনিট আশ্রয়্ কদবেন, 
আকম আিনার কনিট অেস্থান িরবত চাই। কতকন আমাবি অনুমকত কদবলন। 

আনাস (রাকয.) েবলন: আব্দুল্লাহ ইেবন আমর েণতনা িবরন, কতকন তার সাবথ 
কতনকট রাকত্রযািন িবরন কিন্তু তাবি রাবতর মিাবনা অংবশ সালাত আদায়্রত 
অেস্থায়্ িানকন। তবে ঘুম না আসায়্ কতকন যখন কেছানায়্ এিাশ ওিাশ িবরন 
এেং কেছানায়্ তার িাশ িকরেততন িবরন তখন আল্লাহর কযকির িাি িবরন ও 
তািেীর উচ্চারণ িবরন। এি সময়্ ফজবরর সালাবতর জনয ওবিন। 

আব্দুল্লাহ ইেবন আমর রা. েবলন: তবে ভাবলা িথা ছাড়া আকম তার মথবি আর 
কিছুই শুকনকন। যখন কতনরাকত্র অকতিান্ত হবলা এেং তার আমল আমার িাবছ 
মছাট মবন হল। তখন আকম েললাম: মহ আল্লাহর োন্দা, কনশ্চয়্ই আমার মাবে 
এেং আমার কিতার মাবে মিাবনা রাগ কছল না এেং মসখাবন মিাবনা কেবিদও 
কছল না। কিন্তু আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লামবি আিনার 
সম্পবিত কতনোর এ িথা েলবত শুবনকছ: ‘এখন মতামাবদর কনিট এিজন জান্নাতী 
মানুষ আগমন িরবে।’ আর কতনোরই আিকন আগমন িবরবছন। তাই আকম ইিা 
িবরকছ আিনার কনিট থািার, যাবত িবর আকম লিয িরবত িাকর আিকন 
(কেবশষ) মিান আমল িবরন, আকমও তার অনুসরণ িরে। কিন্তু আকম আিনাবি 
মেকশ আমল িরা অেস্থায়্ িাইকন। তাহবল মসটা মিান আমল, মযটা আিনাবি 
কেবশষ মযতাদায়্ মিৌাঁবছ কদবয়্বছ? মযমনকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লাম 
েবলবছন। তখন কতকন েলবলন: ‘তুকম যতটুিু মদবখছ ততটুিুই।’ আব্দুল্লাহ ইেবন 
আমর েবলন: ‘যখন আকম কফবর আসকছলাম, কতকন আমাবি িািবলন। অতঃির 
েলবলন: ‘তুকম যতটুিু মদবখছ ততটুিুই।’ এছাড়া আকম আমার অন্তবর মিাবনা 
মুসলমাবনর প্রকত কেবদ্বষভাে রাকখ না এেং এমন িাউবি কহংসাও িকর না, মসই 
িলযাবণর কেষবয়্, যা আল্লাহ তাআলা তাবি দান িবরবছন। আব্দুল্লাহ রা. েবলন: 
এই গুণই আিনাবি এই মযতাদায়্ মিৌাঁবছ কদবয়্বছ। এটা এমন এিকট গুণ যার উির 
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আমল িরবত সোই সিম হয়্ না। -শাবয়্খ শুআইে আরনাউত েবলন: হাদীসকট 
ইমাম েুখারী ও মুসকলম রহ.র শতত অনুযায়্ী সহীহ। মুসনাবদ আহমাদ, তাহক্বীি 
শুআইে আরনাউত ২০/১২৪-১২৫, হাদীস ১২৬৯৭ 

ইেবন রজে হাম্বলী েবলন, 

فأفضل األعمال سالمة الصدر من أنواع الشحناء كلها ….. سالمة القلب من 
ُلم و نصيحتهم و أن ُيب ُلم ما ُيب لنفسه و الشحناء لعموم املسلمني و إرادة اخلري 

قد وصف هللا تعاىل املؤمنني عموما أبهنم يقولون :   ربنا اغفر لنا و ْلخواننا الذين 
 سبقوَن َبْلميان و َّل جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

িাবজই মশ্রষ্ঠ আমল হবলা, সিল প্রিার কেবদ্বষভাে মথবি অন্তরবি িকরিন্ন 
রাখা। ……(এিজন মুকমন এমন হবে ময,) মস সমগ্র মুসলমানবদর জনয অন্তরবি 
কেবদ্বষ মথবি িকরিন্ন রাখবে, মুসলমানবদর জনয িলযাণ ও সদুিবদশ চাইবে এেং 
মস কনবজর জনয যা িছন্দ িবর মুসলমানবদর জনয তাই িছন্দ িরবে। আল্লাহ 
তাআলা মুকমবনর সার্ারণ-বেকশষ্টয েণতনা িবরবছন ময, মুকমনরা (দুআবত) েবলন, 

ربنا اغفر لنا و ْلخواننا الذين سبقوَن َبْلميان و َّل جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا  
 إنك رؤوف رحيم

‘মহ আমাবদর প্রকতিালি! আমাবদরবি িমা ির এেং আমাবদর মসই 
ভাইবদরবিও, যারা আমাবদর আবগ ঈমান এবনবছ এেং আমাবদর অন্তবর 
ঈমানদারবদর প্রকত মিাবনা কহংসা-কেবদ্বষ মরখ না। মহ আমাবদর প্রকতিালি! তুকম 
অকত মমতাোন, িরম দয়্ালু। -সূরা হাশর (৫৯) : ১০; লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. 
১৯৩ 

আব্দুল্লাহ ইেবন আমর (রাকয.) মথবি েকণতত, কতকন েবলন, 

يأِه َوَسلََّم: َأيُّ النَّاِس أَفأَضُل؟ قَاَل: »ُكلُّ خَمأُموِم الأَقلأِب، ِقيَل لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعلَ 
َصُدوِق اللِ َساِن« ، قَاُلوا: َصُدوُق اللِ َساِن، نَ عأرِفُُه، َفَما خَمأُموُم الأَقلأِب؟ قَاَل: »ُهَو التَِّقيُّ 

َ ِفيِه، َوََّل بَ غأَي، َوََّل ِغلَّ، َوََّل َحسَ  ، ََّل ِإُثأ  «دَ النَِّقيُّ
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‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়্া সাল্লামবি কজজ্ঞাসা িরা হবলা: মানুবষর মবর্য মি 
সবেতািম? কতকন েবলন: ‘(আল্লাহর ভবয়্) ভীতসন্ত্রি অন্তর এেং সতযোদী 
জোন।’ সাহােীগণ েলবলন: ‘সদূিুল কলসান’ মতা আমরা জাকন। তবে ‘মাখমুমুল 
ক্বলে’ মিানকট? কতকন েবলন: ‘ময অন্তর িকেত্র ও আল্লাহর ভবয়্ ভীত, যার 
মিাবনা গুনাহ মনই, ময জুলুম িবর না এেং িারও প্রকত কহংসা-কেবদ্বষও রাবখ 
না।’ -সুনানু ইেবন মাজাহ ২/৩১১, হাদীস ৪২১৬ 

আওযায়্ী রহ. الشحناء শবব্দর েযাখযা িবর েবলন, 

ى هللا وقد فسر األوزاعي هذه الشحناء املانعة َبلذي يف قلبه شحناء ألصحاب النب صل
 عليه وسلم وَّل ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة األقران بعضهم بعضا

িাবরা অন্তবর ময মিাবনা মুসলমাবনর প্রকত কেবদ্বষ থািা এিকট মন্দ প্রেণতা। তবে 
মিাবনা সবন্দহ মনই ময, সাহাোবয়্ মিরাম (ও সালাবফ সাবলহীন) সম্পবিত অন্তবর 
কহংসা ও কেবদ্বষ কেদযমান থািা অতযন্ত ভয়্ােহ অিরার্। -লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. 
১৯২ 

ঘ) শবে েরাবতর কেষয়্ ইমামগবণর মতামত 
শবে েরাবতর িরণীয়্-েজতনীয়্ আমল সম্পবিত কেকভন্ন মাযহাবের িূেতেততী ও 
িরেততী ইমামগবণর কিছু মন্তেয 

১. শায়্খুল ইসলাম ইেবন তাইকময়্া (৭২৮ কহ.) েবলন, 

لها من األحاديث املرفوعة واآلَثر ما يقتضي أهنا ليلة النصف من شعبان فقد روى يف فض
ليلة مفضلة وأن من السلف من كان ُيصها َبلصالة فيها، وصوم شهر شعبان قد 
جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل املدينة وغريهم من 

فيها  اخللف من أنكر فضلها وطعن يف األحاديث الواردة فيها، كحديث: “إن هللا يغفر
ألكثر من عدد شعرغنم كلب”… لكن الذي عليه كثري من أهل العلم أو أكثرهم من 
أصحابنا وغريهم على تفضيلها وعليه يدل نص أمحد لتعدد األحاديث الواردة فيها وما 
يصدق ذلك من اآلَثر السلفية وقد روى بعض فضائلها يف املسانيد والسنن، وإن كان 

صوم يوم النصف مفردا فال أصل له بل إفراده مكروه  قد وضع فيها أشياء أخر… فأما
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وكذلك اختاذه مومسا تصنع فيه األطعمة وتظهر فيه الزينة هو من املواسم احملدثة املبتدعة 
الِت َّل أصل ُلا وكذلك ما قد أحدث يف ليلة النصف من اَّلجتماع العام للصالة األلفية 

ألسواق. فإن هذا اْلجتماع لصالة يف املساجد اجلامعة ومساجد األحياء والدروب وا
َنفلة مقيدة بزمان وعدد، وقدر من القراءة َل يشرع مكروه. فإن احلديث الوارد يف الصالة 

 .األلفية موضوع إبتفاق أهل العلم َبحلديث

‘িবনবরা শাোবনর রাবতর ফযীলত সম্পবিত এিাকর্ি ‘মারফ’ু হাদীস ও ‘আসাবর 
সাহাো’ েকণতত হবয়্বছ। এগুবলা দ্বারা ওই রাবতর ফযীলত ও মযতাদা প্রমাকণত হয়্। 
সালাবফ সাবলহীবনর মিউ মিউ এ রাবত নফল নামাবযর েযািাবর যত্নোন হবতন। 
আর শাোবনর মরাযার েযািাবর মতা সহীহ হাদীসসমূহই রবয়্বছ। সালাফগবণর মবর্য 
মদীনার মিাবনা মিাবনা আবলম এেং িরেততীবদর মবর্য মিউ মিউ যকদও এই 
রাবতর ফযীলত অস্বীিার িবরন এেং এ সংিান্ত হাদীসগুবলাবি দুেতল সােযি 
িবরন। মযমন এিকট হাদীস: মসকদন আল্লাহ তাআলা িালে মগাবত্রর েিকরর িশম 
িকরমাবণর মচবয়্ মেকশ মানুষবি িমা িবরন। 

কিন্তু হাম্বলী ও গায়্বর হাম্বলী অকর্িাংশ আবলমই এই রাবতর ফযীলবতর িথা 
স্বীিার িবর থাবিন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। মিননা, এর ফযীলত 
সম্পবিত এিাকর্ি হাদীস েকণতত হবয়্বছ এেং এগুবলার সমথতবন সালাফ (সাহােী ও 
তাবেয়্ী)-এর ‘আসার’ও কেদযমান আবছ; মযগুবলা ‘সুনান’ ও ‘মুসনাদ’ 
কশবরানাবম সংিকলত হাদীবসর কিতাবে (েরং িতি ‘সহীহ’ কশবরানাবমর 
কিতাবেও মযমন সহীহ ইেবন খুযাইমা (কিতােুত তাওহীদ) সহীহ ইেবন কহব্বান 
প্রভতকতবত) রবয়্বছ। যকদও এর কিছু কিছু েণতনা কভকিহীনও রবয়্বছ। 

অেশয শুর্ু িবনবরা তাকরবখর কদবন মরাযা রাখার েযািাবর যত্নোন হওয়্া মািরূহ। 
(েরং িবনবরা তাকরবখর সাবথ দু-এিকদন কমকলবয়্ মনওয়্া উিম।) আর এই কদন ো 
রাবত কেবশষ খাোবরর েযেস্থা িরা এেং সাজ-সজ্জার েযািাবর যত্নোন হওয়্া 
ইতযাকদ কেদআত ও কভকিহীন। মতমকন এই রাবত ‘সালাবত আলকফয়্া’ নাবমর 
মনগড়া নামাবযর জনয জাবম মসকজদ, মহল্লার মসকজদ, িবথর র্াবরর মসকজদ 
এমনকি োজাবরর মসকজবদ সমবেত হওয়্াও কেদআত।’ আর নফল সালাবতর জনয 
শকরয়্ত অনুবমাদন িবরকন এমন কনকদতষ্ট সময়্, রািাবতর কনকদতষ্ট সংখযা ও কনকদতষ্ট 
িকরমাণ কক্বরাবতর জনয সমবেত হওয়্া মািরুহ। আর ‘সালাবত আলকফয়্া’ 
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সম্পবিত ময হাদীসগুবলা েকণতত হবয়্বছ সিল আহবল ইলম এিমত ময, তা মাওযু 
ও কভকিহীন। -ইিকতযাউস কসরাকতল মুিািীম ২/৬৩১-৬৩২ 

২. মাকলকি মাযহাবের ইমাম ইেনুল হাজ্জ রাহ. (৭৩৭কহ.) তাাঁর রকচত ‘আল-
মাদখাল’ গ্রবন্থ’র ১ম খবণ্ডর মশষাংবশ শবে েরাবতর গুরুত্ব ও শবে েরাত মিকন্দ্রি 
কেকভন্ন রসম মরওয়্াজ সম্পবিত সুন্দর আবলাচনা িবরবছন। -আল-মাদখাল 
১/২৯৯-৩১৩ 

৩. ইেবন রজে হাম্বলী (৭৯৫ কহ.)। সালাফগণ এ রাত িীভাবে িাটাবতন মস 
প্রসংবগ ইমাম যাইনুেীন ইেবন রজে হাম্বলী (৭৯৫ কহ.) েবলন, 

و اختلف علماء أهل الشام يف صفة إحيائها على قولني : أحدمها : أنه يستحب 
إحياؤها مجاعة يف املساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غريمها يلبسون فيها 

م تلك و وافقهم أحسن ثياْبم و يتبخرون و يكتحلون و يقومون يف املسجد ليلته
إسحاق بن راهوية على ذلك و قال يف قيامها يف املساجد مجاعة : ليس ببدعة نقله عنه 
حرب الكرماين يف مسائله و الثاين : أنه يكره اْلجتماع فيها يف املساجد للصالة و 
القصص و الدعاء و َّل يكره أن يصلي الرجل فيها خلاصة نفسه و هذا قول األوزاعي 

ام و فقيههم و عاملهم و هذا هو األقرب إن شاء هللا تعاىل. و يتعني على إمام أهل الش
 .املسلم أن جيتنب الذنوب الِت َتنع من املغفرة و قبول الدعاء يف تلك الليلة

এই রাবতর ইোদত-েবন্দগী কিভাবে িরা হবে, এ কেষবয়্ শাবমর আবলমগণ মথবি 
দুইকট মত িাওয়্া যায়্: 

এি. ইোদত েবন্দগীর জনয মসকজবদ সমবেত হওয়্া মুিাহাে। খাকলদ ইেবন 
মা’দান, লুিমান ইেবন আবমর (রহ.) সহ অনযানযরা এই রাবত উিম মিাষাি 
িকরর্ান িরবতন, সুগকন্ধ ও সুরমা েযেহার িরবতন এেং ঐ রাত তারা মসকজবদ 
ইোদত েবন্দগীবত িাকটবয়্ কদবতন। এ কেষবয়্ ইসহাি ইেবন রাহ্ওয়্াইহ (রহ.) 
তাবদর সাবথ এিমত কছবলন। কতকন দলেদ্ধভাবে মসকজবদ ইোদত েবন্দগী িরা 
সম্পবিত েবলন, এটা কেদআত নয়্। হারে আলকিরমানী তার “মাসাবয়্ল” গ্রবন্থ 
ইসহাি ইেবন রাহওয়্াহ মথবি িথাকট েণতনা িবরন। 
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দুই. শাবমর কেকশষ্ট ফিীহ ও আবলম ইমাম আওযায়্ী (রহ.) েবলন, দুআ, 
আবলাচনা ও নফল সালাবতর জনয মসকজবদ জামাবয়্ত হওয়্া মািরুহ। কিন্তু 
মিাবনা েযকি এিাকি মসকজবদ এবস সালাত আদায়্ িরা মািরুহ নয়্। 

ইেবন রজে হাম্বালী রহ. েবলন, আল্লাহ চাবহন মতা এটাই সবতযর অকর্িতর 
কনিটেততী িথা। আর প্রবতযি মুসকলমই এমন সিল গুনাহ (কহংসা-কেবদ্বষ) মথবি 
মোঁবচ থািার প্রকত যত্নোন হবে, যা আল্লাহর মাগকফরাত এেং ঐ সিল 
(ফকযলতিূণত) রাবত (আল্লাহর িাবছ োন্দার) দুআ িেুল হওয়্া মথবি েকঞ্চত 
রাবখ। -লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. ১৯০ 

এ রাবতর িরণীয়্ সম্পবিত ইেবন রজে (রহ.) েবলন, 

إخواين اجتنبوا الذنوب الِت حترم العبد مغفرة موَّله الغفار يف مواسم الرمحة و التوبة و 
رك :   إنه من يشرك َبهلل فقد حرم هللا عليه اجلنة و مأواه النار و ما اْلستغفار أما الش

للظاملني من أنصار   و أما القتل فلو اجتمع أهل السموات و أهل األرض على قتل 
رجل مسلم بغري حق ألكبهم هللا مجيعا يف النار و أما الزَن فحذار حذار من التعرض 

اؤه و هللا يغار َّل أحد أغري من هللا أن يزين عبده لسخط اجلبار اخللق كلهم عبيد هللا و إم
أو تزين أمته فمن أجل ذلك حرم الفواحش و أمر بغض األبصار و أما الشحناء فيا من 
أضمر ألخيه السوء و قصد له اْلضرار :   َّل حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا 

 يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار
 . أوقات مغفرة األوزاريكفيك حرمان املغفرة يف

িাবজই মতামরা ঐ সিল গুনাহ মথবি মোঁবচ থাি যা- রহমত, তাওো ও িমা 
চাওয়্ার কেবশষ মুহূবতত িমাশীল রবের মাগকফরাত ও িমা মথবি োন্দাবি েকঞ্চত 
রাবখ। 

কশরি সম্পবিত আল্লাহ তাআলা েবলন: 

 النار و ما للظاملني من أنصارإنه من يشرك َبهلل فقد حرم هللا عليه اجلنة و مأواه  
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‘ময আল্লাহর সাবথ কশরবি কলপ্ত হয়্, আল্লাহ তাআলা তার উির জান্নাত হারাম 
িবর মদন আর তার আোসস্থল জাহান্নাম। জাকলমবদর জনয মিাবনা সাহাযযিারী 
মনই।’ -সূরা মাবয়্দা (৫): ৭২ 

আর হতযা এমন জঘনয ময, যকদ আসমান ও জকমনোসী সিবলই মিাবনা 
মুসকলমবি অনযায়্ভাবে হতযা িরবত এিত্র হয়্, আল্লাহ তাআলা তাবদর 
সিলবিই জাহান্নাবম কনবিি িরবেন। 

আর েযকভচার! মহাশকির্র আল্লাহর মিাবর্র সামবন মথবি েযকভচাবরর েযািাবর 
সাের্ান হও! সিল সৃকষ্ট (মানুষ) আল্লাহর দাস কিংো দাসী। আল্লাহ তাআলা 
আত্মসম্মানবোর্সম্পন্ন। আর মিউ আল্লাহর চাইবত অকর্ি আত্মসম্মানবোর্সম্পন্ন 
মনই ময, তার মিাবনা দাস-দাসী েযকভচাবর কলপ্ত হবে। আর এ িারবণই আল্লাহ 
তাআলা অেীলতাবি হারাম িবরবছন এেং চিু অেনত রাখার আবদশ িবরবছন। 

আর িাবরা প্রকত কেবদ্বষ ও ঘৃণাভাে মিাষণ িরা! মহ ওই েযকি! ময তার মুসকলম 
ভাইবয়্র প্রকত খারাি র্ারণা রাবখ এেং তার িকতসার্বনর ইিা িবর! (তার 
সাের্ান হওয়্া উকচত। িারণ) আল্লাহ তাআলা েবলন, 

 َّل حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار

‘জাবলমরা যা িবর, মস সম্পবিত আল্লাহ তাআলাবি মেখের মবন িবরা না। 
তাবদরবি মতা ঐ কদন িযতন্ত অেিাশ কদবয়্ মরবখবছন, মযকদন চিুসমূহ থািবে 
কেস্ফকরত।’ -সূরা ইব্রাহীম (১৪) : ৪২ 

গুনাহ মাবফর সময়্গুবলাবত মাগকফরাত মথবি েকঞ্চত হওয়্া (িকতগ্রি হওয়্ার 
জনয) যবথষ্ট। -লাতাইফুল মাআকরফ িৃ. ১৯৪ 

৪. আব্দুল হি মুহাকেবস মদহলভী রহ. (১০৫২ কহ.) মচৌে শাোন কদোগত 
রাবতর বেকশষ্টয সম্পবিত েবলন, 

قال العبد الضعيف: نزول هللا تعاىل إىل السماء الدنيا يكون يف كل ليلة لكن ُيتصر ذلك 
َبلثلث األخري، ويف ليلة النصف من شعبان يكون من غروب الشمس إىل الفجر وَّل 
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ينحصر ذلك يف الثلث األخري، وهذا من فضل هذه الليلة. … فالظاهر ندبة لألحاديث 
 ..سابقة ومثلها يعمل يف الفضائل، وقال به األوزعيال

আল্লাহ তাআলা প্রকত রাবতই কনিটেততী আসমাবন অেতরণ িবরন। তবে এটা 
রাবতর মশষ এি-তততীয়্াংশ সমবয়্র মবর্য সীমােদ্ধ থাবি। কিন্তু শাোবনর মর্য 
রজনীবত এ সময়্িাল রাবতর এি-তততীয়্াংবশর মবর্য সীমােদ্ধ থাবি না, েরং 
সূযতাি মথবি সুেবহ সাকদি িযতন্ত এর েযাকপ্ত থাবি। এটাই এই রজনীর বেকশষ্টয। 
…আর এটা স্পষ্ট ময, িূবেত উকল্লকখত হাদীসগুবলা দ্বারা এই আমলটা মুিাহাে 
সােযি হবে। প্রসেত, ফাযাবয়্বলর মিবত্র এই িযতাবয়্র হাদীবসর উির আমল িরা 
যায়্। এমনকটই েবলবছন ইমাম আওযাঈ রহ.। 

আব্দুল হি মুহাকেবস মদহলভী রহ. শবে েরাত মিকন্দ্রি কেকভন্ন মেদআত ও গকহতত 
িাজ সম্পবিত েবলন, 

ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس يف أكثر بالد اُلند من إيقاد السرج ووضعها على 
البيوت واجلدران وتفاخرهم بذلك واجتماهم اللهو واللعب َبلنار وإحراق الكربيت فإنه َّل 

تب الصحيحة املعتربة بل وَّل يف غري املعتربة، وَل يرو فيها حديث َّل أصل له يف الك
 .ضعيف َّل موضوع

وَّل يعتاد ذلك يف غري بالد اُلند من الداير العربية من احلرمني الشريفني زادمها هللا تعظيما 
وتشريفا وَّل يف غريمها وَّل يف البالد العجمية ما عدا بالد اُلند بل عسى أن يكون ذلك، 

ن الغالب اختاذا من رسوم اُلنود يف إيقاد السرج للديواِل، فإن عامة الرسوم البدعة وهو ظ
الشنيعة بقيت من أايم الكفر يف اُلند وشاعت يف املسلمني بسبب اجملاورة واَّلختالط. 
…قال بعض املتأخرين من العلماء إن استحداث السرج الكثرية زايدة على احلاجة َل يرد 

شرع يف موضع….قال علي بن إبراهيم وأول حدوث الوقيد من َبستحبابه أثر يف ال
 .الربامكة وكانوا عبدة النار فلما أسلموا أدخلوا يف اْلسالم ما ميوهون أنه من سنن الدين

… 

আর শবে েরাত মিকন্দ্রি কিছু গকহতত কেদআত প্রচকলত আবছ, কহন্দুিাবনর অবনি 
এলািার মানুষ এগুবলার সাবথ িকরকচত। মযমন- োকত প্রজ্জকলত িরা এেং তা ঘর 
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ও মদয়্াবল রাখা। এগুবলা কনবয়্ অহকমিা ও উৎসবে মমবত ওিা। আগুন 
(আতশোকজ) কনবয়্ আবমাদ প্রবমাদ ও িীড়া-তামাশায়্ সমবেত হওয়্া। গন্ধি 
প্রজ্জকলত িরা। গ্রহনবযাগয কেশুদ্ধ মিাবনা কিতাবে, এমনকি অগ্রহনবযাগয মিাবনা 
কিতাবেও এগুবলার মিাবনা কভকি মনই। এ কেষবয়্ যয়্ীফ ো জাল িযতাবয়্র মিাবনা 
হাদীসও েকণতত হয়্কন। … 

সার্ারণত কহন্দুিাবনর োইবর মিাবনা আরে রাষ্ট্র ো অনারে রাবষ্ট্র এগুবলার 
প্রচলন মদখা যায়্ না। যতটুিু মবন হয়্, কহন্দুবদর মদওয়্াকল (দীিােকল) উৎসে 
মথবি মুসকলম সমাবজ এগুবলার অনুপ্রবেশ ঘবটবছ। শুর্ু এটা নয়্, মুসকলম সমাবজ 
প্রচকলত অকর্িাংশ কেদআকত প্রথাগুবলাই কহন্দু সমাজ মথবি এবসবছ। দীঘতকদন র্বর 
কহন্দু-মুসকলম িাশািাকশ েসোস িরার িারবণ কহন্দুবদর কিছু প্রথা মুসকলমবদর 
মাবেও মদখা যায়্। … 

শবে েরাত ো এ র্রবণর কনকদতষ্ট রজনীবত প্রদীি সজ্জার কেষবয়্ িরেততী ওলামাবয়্ 
মিরাম েবলন, এটা গকহতত কেদআত। প্রবয়্াজবনর অকতকরি অকি প্রজ্জলন 
শরীয়্বতর দৃকষ্টবত িখবনাই উিম িাজ হবত িাবর না। আলী কেন ইব্রাহীম েবলন, 
অকি প্রজ্জলবনর প্রথার সূচনা হবয়্বছ োরাকমি মগাবত্রর মার্যবম। তারা প্রথবম অকি 
উিাসি কছল। িরেততীবত যখন তারা ইসলাম গ্রহন িবর, তখন এই প্রথাবি 
ইসলাবমর রীকতনীকতর সাবথ কমকশবয়্ মফবল। -মা সাোতা কেসসুন্নাহ িৃ. ২০০-
২১৫ 

৫.আল্লামা আবনায়্ার শাহ িাকিরী রহ. (১৩৫২ কহ.) েবলন: 

هذه الليلة الربائة وصح الرواايت يف فضل ليلة الرباءة وأما ما ذكر ارَبب الكتب من 
 .… اف واملنكرات فال أصل لهالضع

শবে েরাত সম্পবিত মেশ কিছু সহীহ মরওয়্ায়্াত রবয়্বছ। কিন্তু কেকভন্ন কিতাে-িবত্র 
(কেবশষ িদ্ধকতর নামায সম্পবিত ময সিল) যয়্ীফ ও মুনিার েণতনা রবয়্বছ, তার 
মিাবনা কভকি মনই। -আলআরফুশ শাযী (সুনাবন কতরকমকযর টীিা) ১/১৫২ 

৬.আল্লামা মুোরিিুরী (১৩৫৩ কহ.) েবলন, 
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اعلم أنه قد ورد يف فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث جمموعها يدل على أن 
ُلا أصال … فهذه األحاديث مبجموعها حجة على من زعم أنه َل يثبت يف فضيلة ليلة 

 . النصف من شعبان شيء وهللا تعاىل أعلم 

মজবন রাখ, মচৌে শাোবনর কদোগত রাবতর ফযীলবতর কেষয়্ মেশ কিছু হাদীস 
েকণতত হবয়্বছ। যা সমকষ্টগতভাবে সােযি িবর ময, শরীঅবত এর কভকি আবছ। আর 
এসিল হাদীস সামকগ্রিভাবে ওই সিল মলািবদর কেিবি দকলল, যারা দকে িবর 
ময, মচৌে শাোবনর কদোগত রাবতর ফকযলত সম্পবিত মিাবনা হাদীস মনই। আল্লাহ 
অকর্ি অেগত। -তুহফাতুল আহওয়্াকয ৩/৩৬৫ 

অনযানয মযসিল ইমাম মচৌে শাোন কদোগত রাবত ইোদত েবন্দকগ িরা উিম ো 
মুিাহাে েবলবছন, তাবদর িবয়্িজবনর নাম; 
১. ইমাম শাকফঈ (রহ.)। -কিতােুল উম্ম ২/৪৮৫ 
২. ইেবন আকেদীন শাকম। -রেুল মুহতার ২/২৪-২৫ 
৩. ইেবন নুজাইম। -আলোহরুর রাইি ২/৫৬ 
ঙ) শবে েরাতবি মিন্দ্র িবর কেবশষ নামাবজর প্রথা 
১. আল্লামা তাবহর িাটনী ( ৯৮৬ কহ.) েবলন, 

وأول حدوث هذه الصالة ببيت املقدس سنة مثاين وأربعني وأربع مئة… وقال زيد بن 
أسلم : ما أدركنا أحدا من مشاُينا وفقهائنا يلتفتون إىل ليلة الرباءة وفضلها على غريها. 

 . ة الرباءة موضوعةوقال ابن دحية : أحاديث صال

এই নামাবজর প্রচলন সেত প্রথম ৪৪৮ কহজরীবত শুরু হয়্, োয়্তুল মুিাোবস। 
যাবয়্দ কেন আসলাম েবলন, আকম মিাবনা মাশাবয়্খ এেং ফিীহবদর মাবে এমন 
িাউবি মদকখকন, কযকন শবে েরাবতর রাত ো অনয মিাবনা রাবতর উির এ রাবতর 
ফযীলবতর প্রকত ভ্রুবিি িবরবছন। ইেবন কদহয়্া েবলন, শবে েরাবতর (কনর্তাকরত) 
নামাজ সংিান্ত সেগুবলা হাদীস মাউযু। -তাযকিরাতুল মাউযুআত িৃ. ৪৫-৪৬ 

উবল্লখয, শবে েরাবতর কদন নামায আদাবয়্র কেবশষ িদ্ধকত েণতনা িবর 
মাওযুআবতর কিতাবে অবনিগুবলা েণতনা এবসবছ। মযমন, সালাতুর রাগাইে 
ইতযাকদ। সালাতুর রাগাইে নাবম কেবশষ এি র্রবনর নামাবযর প্রচলন কহজকর চতুথত 
শতবিরও িবর হবয়্বছ। যা সম্পূণত জাল হাদীস কনভতর। অবনবি সালাতুর 
রাগাইবের সূচনাবি মবন িবর শবে েরাবতর সূচনা। আোর অবনবি মচৌে 
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শাোবনর রাবত কনকদতষ্ট িদ্ধকতর নামাবযর ফকযলত সংিান্ত জাল এই মাওয ু
হাদীসগুবলার উির কভকি িবর েবল মদয়্ ময, ‘শবে েরাত সম্পবিত েকণতত সিল 
হাদীস মওযু ও কভকিহীন। এেং এ কেষবয়্ গ্রহনবযাগয মিাবনা হাদীস িাওয়্া যায়্ 
না। 

২. ইেনুল িাকয়্যম রহ. ‘আল-মানারুল মুনীফ’ কিতাবে মচৌে শাোবনর রাবত 
কনকদতষ্ট িদ্ধকতর নামাবযর ফকযলত সংিান্ত কিছু জাল হাদীস উবল্লখ িবর েবলন, 

والعجب ممن شم رائحة العلم َبلسنن أن يغَت مبثل هذا اُلذاين ويصليها . وهذه الصالة 
 وضعت يف اْلسالم بعد األربع مئة ونشأت من بيت املقدس فوضع ُلا عدة أحاديث

আশ্চবযতর কেষয়্ হল, যারা সুন্নাহ’র ইলবমর ঘ্রাণ মিবয়্বছ, তারা কিভাবে ঐ সিল 
েযকিবদর প্রলাবি মর্াাঁিার কশিার হবয়্ যায়্ এেং মসই (কভকিহীন হাদীস কনভতর 
কেবশষ িদ্ধকতর) নামাযও তারা আদায়্ িবর। অথচ এসিল সালাত বতরী িরা 
হবয়্বছ চারশত েছর ির এেং এর সূচনা হয়্ োয়্তুল মুিাোস মথবি। এমনকি 
একেষবয়্ আবরা কিছু কভকিহীন হাদীস বতরী িরা হবয়্বছ। -আল মানারুল মুনীফ, 
ইেনুল িাকয়্যম আল-জাওকযয়্যাহ, িৃ.৯৯ 

৩. হুেহু উি িথাকটই েবলবছন মমাল্লা আলী ক্বারী রহ. األسرار املرفوعة কিতাবে। -

আলআসরারুল মারফুআহ িৃ. ৪৪০। 

আল্লাহ তাআলা আমাবদরবি হিবি হি কহবসবে গ্রহণ িরার এেং োকতলবি 
েজতন িরার তাওকফি নকসে িরুন। আকমন 

ى هللا على سيدَن وموَّلَن ُممد وعلى آله وصحبه وسلموصل  

*** 

গ্রন্থিকি 
১. মুসান্নাবফ ইেবন আকে শাইো, আেু েির ইেবন আকে শাইো (২৩৫ কহ.), 
তাহিীি: শায়্খ মুহাম্মাদ আওয়্ামাহ, বেরুত, মলোনন, ২০০৬ কি.। 
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২. মুসনাবদ আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইেবন হাম্বল (২৪১ কহ.), তাহিীি: শায়্খ 
শুআইে আলআরনাউত (১৪৩৮ কহ.), মুয়্াসসাসাতুর করসালাহ, বেরুত, ২০১৫ 
কি.। 
৩. সহীহ মুসকলম, ইমাম মুসকলম ইেনুল হাজ্জাজ (২৬১ কহ.), আল মািতাোতুল 
ইসলাকময়্া, োংলাোজার, ঢািা। 
৪. সুনাবন ইেবন মাজাহ, ইমাম মুহাম্মদ ইেবন ইয়্াকজদ ইেবন মাজাহ (২৭৫ 
কহ.), আল মািতাোতুল ইসলাকময়্া, োংলাোজার, ঢািা। 
৫. সহীহ ইেবন কহব্বান, ইমাম মুহাম্মাদ ইেবন কহব্বান (৩৫৪ কহ.), আর-
করসালাতুল আলাকময়্যাহ, কদমাশি, কসকরয়্া। 
৬. মাজমাউয যাওয়্াবয়্দ, নুরুেীন হাইসামী (৮০৭ কহ.), দারুল কিতাে আল 
আরােী, বেরুত, মলোনন। 
৭. আল োহরুর রাবয়্ি, ইেবন নুজাইম (৯৭০ কহ.), দারুল মা’আবরফা। 
(শাবমলা) 
৮. রেুল মুহতার (ফাতাওয়্া শামী), ইেবন আবেদীন শামী (১২৫২ কহ.), দারুল 
কফির, বেরুত। 
৯. আত-তারগীে ওয়্াত-তারহীে, মুনকযরী রহ. (৬৫৬ কহ.), দারুল হাদীস, 
িায়্বরা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ কি.। 
১০. লাতাইফুল মাআকরফ, ইেনু রজে হাম্বলী (৬৯৫ কহ.), দারুল হাদীস, 
িায়্বরা, কমশর। 
১১. শুআেুল ঈমান, ইমাম োয়্হািী (৪৫৮কহ.), দারুল িুতুকেল ‘ইলকময়্যাহ, 
বেরুত, মলোনন, ১৯৯০ কি.। 
১২. ইিমালু তাহকযকেল িামাল, আলাউকেন মুগলতায়্ী (৭৬২ কহ:), দারুল 
িুতুে আল-ইলকময়্যাহ, েয়্রুত, মলোনন। 
১৩. তাহযীেুত তাহযীে, ইেবন হাজার আলআসিালানী (৭৫২ কহ.), দারুল 
িুতুে আলইলকময়্যাহ, েয়্রুত। 
১৪. তাহযীেুল িামাল, আেুল হাজ্জাজ ইউসুফ আলকমযযী (৭৪২ কহ.), 
মুআসসাসাতুর করসালাহ, েয়্রুত। 
১৫. কসয়্ারু আ’লাকমন নুোলা, শামসুেীন আয-যাহােী (৭৪২ কহ.), 
মুআসসাসাতুর করসালাহ, েয়্রুত। 
১৬. মীযানুল ই’কতদাল, শামসুেীন আয-যাহােী (৭৪২ কহ.), দারুল কফি। 
১৭. আলিাবশফ, শামসুেীন আয-যাহােী (৭৪২ কহ.), দারুল িুরতুো, েয়্রুত। 
১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, শামসুেীন আয-যাহােী (৭৪২ কহ.), দারুল িুতুে 
আলইলকময়্যাহ, েয়্রুত। 
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১৯. কসলকসলাতুল আহাদীকসস সহীহা, শাবয়্খ মুহাম্মাদ আলোনী (১৪২০ কহ.), 
মািতাতুল মাআকরফ, করয়্াদ। 
২০. তুহফাতুল আহওয়্াযী শরহু জাকমইত কতরকমযী, আব্দুর রহমান মুোরিিুরী 
(১৩৫৩ কহ.), দারুল কফি, মলোনন। 
২১. আলমানারুল মুনীফ, ইেনুল িাকয়্যম আল জাওকযয়্যাহ (৭৫১ কহ.), 
মািতাোতুর রায়্যান, ঢািা। 
২২ আলআসারুল মারফুআ, আব্দুল হাই লাখনেী (১৩০৪ কহ.), দারুল িুরআন 
ওয়্াস সুন্নাহ। 
২৩. আলফাওয়্াইদুল মাজমুআ, ইমাম শাওিানী (১২৫০ কহ.), 
আলমািতাোতুত তাওফীকিয়্যাহ। 
২৪. আলআসরারুল মারফুআ ফীল আলখোকরল মাওযুআ, মুল্লা আলী আলক্বারী 
(১০১৪ কহ.), আলমািতাোতুল ইসলামী। 
২৫. তাফসীবর ইেবন িাসীর, হাবফয ইেবন িাসীর (৭৭৪ কহ.), দারুল হাদীস 
আলক্বাবহরা। 
২৬. িাশ্শাফুল কিনা’ আন মুতুকনল ইক্বনা, মানসুর ইেবন ইউনুস, দারুল কফি, 
েয়্রুত। 
২৭. শরহুয যুরিানী আলা মাওয়্াকহকেল লাদুকন্নয়্া, মুহাম্মাদ যুরক্বানী (১১২২ 
কহ.), দারুল িুতুে আলইলকময়্যাহ। মািতাোতুশ শাবমলা। 
২৮. আলমাসনু ফী মা’করফাকতল হাদীকসল মাউযু, মুহাকেস আলী আলক্বারী 
আলহারােী (১০১৪ কহ.), মািতাোতুল মাতেুআত আলইসলাকময়্াহ, হালাে, 
মািতাোতুশ শাবমলা। 
২৯. কফরুযুল লুগাত, আলহাজ্ব মমৌলুভী কফবরাজ উেীন। 
৩০. আলমাদখাল, ইমাম ইেনুল হাজ্জ রাহ. (৭৩৭কহ.) (মািতাোতুল 
মুসাওয়্ারাহ)। 
৩১. তাযকিরাতুল মাউযুআত, মুহাম্মাদ তাবহর কেন আলী আল কহন্দী 
(মািতাোতুল মুসাওয়্ারাহ)। 
৩২. ইিকতযাউস কসরাকতল মুিািীম, শাইখুল ইসলাম আব্দুস সালাম ইেবন 
তাইকময়্া (৭৬৮ কহ.), (মািতাোতুল মুসাওয়্ারাহ)। 
৩৩. মা সাোতা কেসসুন্নাহ ফী আইয়্াকমস সুন্নাহ, আব্দুল হি মুহাকেবস মদহলভী 
রহ. (১০৫২ কহ.), (মািতাোতুল মুসাওয়্ারাহ)। 
৩৪. যাওয়্াবয়্বদ ইেবন মাজাহ, আব্দুর রহমান ইেবন ইসমাঈল আলেুকসরী 
(৮৪০ কহ.), দারুল িুতুে আলইলকময়্যাহ, মলোনন। 
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৩৫. আলমাসনু ফী মা’করফাকতল হাদীকসল মাওযু, মুহােীস আলী আলক্বারী 
আলহারােী (১০১৪ কহ.), মািতাোতুর রাইয়্যান। 


